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TULLVERKET STARTAR ANSLUTNINGEN TILL MSW
FÖRSIKTIGT IDAG, DEN 1 JUNI
Vi skrev i senaste Skeppsmäklarnytt att Tullverket skulle ansluta till MSW idag, den 1 juni.
Vi beskrev även att ett antal medlemmar skulle få möjlighet att testköra systemet från och med
den 18 maj. Dessa tester har nu fått Tullverket att bestämma sig för att ansluta i försiktigt
tempo, vilket vi även meddelat alla medlemmar i särskilt utskick.
Verket skriver på sin hemsida: ” Utifrån erfarenheterna från denna pilotverksamhet har
Tullverket beslutat att tillämpa ett stegvist införande för övriga uppgiftslämnare. Tullverket
kommer att informera er när det är dags för ert företag att börja rapportera till MSW.”
Tullverket säger sig också nu ha förstått hur komplex rapporteringen upplevs. Utifrån dessa
erfarenheter har handledningar och riktad information kompletterats – allt för att underlätta för
användarna att rapportera på ett korrekt sätt.
Tullverkets så kallade stegvisa införande innebär att ett antal aktörer påbörjar sin rapportering
och att detta antal sedan utökas succesivt. Allt fler kommer att sätta igång sin rapportering tills
det slutligen är dags för samtliga aktörer att ansluta sig. Detta gör Tullverket för att säkra ett
stabilt införande och en god kvalitet.
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På hemsidan skriver de: ”Blir ditt företag inte kontaktat direkt av Tullverket eller Sjöfartsverkets
kundtjänst kan ni fortsätta med att faxa era underlag till Tullverket fram till dess att information
kommer om att det stegvisa införandet upphör och det är dags för alla att rapportera via MSW.”
Att tänka på inför övergången
För att övergången ska gå så smidigt som möjligt för er bör man tänka på följande:
Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via www.mswreportal.se, när dessa ska skickas och
på vilket sätt det ska göras. Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer, men
mycket måste registreras in i portalen. Se till att ni har rutiner för att hantera detta. Till er hjälp
finns en användarhandledning framtagen.
Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång
till MSW. Detta kan gälla t.ex. lastdeklarationen, bifogade handlingar som T2L, lastmanifest,
ansökan om proviantering för visst tillfälle eller begäran om utlämning av proviant.
Det är viktigt att ni ser över era generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid) så
att samtliga hamnar som ligger utanför giltiga tullklareringsområden (godkända eller av
Tullverket anvisade platser) finns med i ert tillstånd. I annat fall kommer anlöpet att avvisas i
MSW. Ansökan om generellt trafiktillstånd (TVTTF) Tv 645.8
Observera att varje anlöp (besöks-ID) enbart ska registreras en gång, ett anlöp per hamn. Om
det redan finns ett befintligt besöks-ID är det detta som ska användas om informationen
behöver uppdateras eller kompletteras. Ni ska alltså inte skapa ett nytt anlöp, även om det är
olika aktörer som rapporterar. Uppgifter om fartygsförråd (Ship’s store) och besättningens
tillhörigheter (Crew’s effects) ska skickas in per anlöp.
Vad innebär förändringen?
De stora skillnaderna från tidigare är att:
*Alla uppgifter ska lämnas elektroniskt och via en enda kanal: www.mswreportal.se
*Ankomst och avgång måste anmälas för varje enskild hamn
Detta betyder att om fartyget har gods till flera hamnar måste allt tredjelandsgods anmälas
inför ankomst till varje hamn, dagens system med tullpass försvinner alltså!
*Besluten kommer att ske i fler steg än idag
Idag lämnar Tullverket ett enda beslut vid in- och utklarering av fartyg, framöver blir det beslut i
flera olika omgångar.
*Det finns nya tidsgränser att förhålla sig till
En förhandsanmälan ska lämnas senast 24 timmar innan fartyget ankommer till hamnen. Om
resan är kortare än 24 timmar ska den lämnas senast vid avgången från den föregående
hamnen. Om ankomsthamnen inte är känd eller om den ändras under resans gång ska
anmälan lämnas så snart uppgifterna är tillgängliga.
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För utgående fartyg ska anmälan lämnas innan fartyget ska hämta last eller passagerare som
står under tullövervakning. Om ingen last eller passagerare ska hämtas ska anmälan lämnas
innan fartyget lämnar den sista platsen det besöker innan det avgår från det svenska
tullområdet.
*Fler aktörer än idag ska lämna uppgifter.
Rapporteringskravet gäller för alla fartyg som kommer in i svenskt tullområde. Det innebär att
samtliga färjor från tredje land har skyldighet att rapportera ankomst och avgång.
Det finns undantag för vissa typer av fartyg, exempelvis för fartyg utan last eller passagerare,
statsfartyg, bärgningsfartyg, fritidsfartyg och fartyg i inrikes trafik. Observera att dessa
undantag endast gäller under vissa speciella förutsättningar.
Läs mer i föreskrifterna om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)
om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 kap. Sjö-, fordons- och resandetrafik.)
Viktigt att invänta svar
När ni har skickat uppgifter till Tullverket är det viktigt att ni inväntar och kontrollerar de svar ni
får. De uppgifter ni har skickat in kommer att kontrolleras av Tullverket som skickar en
bekräftelse att uppgifterna har tagits emot och först därefter meddelar ett beslut. Är någon
uppgift felaktig eller om nödvändiga uppgifter saknas kommer Tullverket att skicka en begäran
om att ni ska korrigera eller komplettera era uppgifter. Det är därför enligt Tullverket mycket
viktigt att ni inväntar svar från dem så att ni inte får fördröjningar i er hantering.
Mer information
Läs mer om MSW, Maritime Single Window
Eller gå in på Tullverkets hemsida.
Kontaktuppgifter till Tullverket för frågor kopplat till exempelvis vilka tidsgränser som gäller
och vilka uppgifter som ska lämnas.
Vad händer med tillstånden till faxklarering?
I och med att alla uppgifter ska lämnas elektroniskt har alla tillstånd till faxklarering upphört att
gälla. Trots detta kan alltså de som tidigare klarerat via fax fortsätta med det tills Tullverket
meddelar att det är dags att gå över till MSW.

FÖRESKRIFTER FÖR CONTAINERVÄGNING UTE PÅ REMISS
Så kom den då till slut, remissen med förslaget till nya föreskrifter för containervägningen som
ska börja gälla om bara en månad, dvs 1 juli.
Vi har flera gånger tidigare skrivit om det kommande containerdirektivet som ska införas i
svensk lagstiftning 1 juli i år och som gör det obligatoriskt att ange verifierad bruttovikt (Verified
Gross Mass) på containrar som ska transporteras med fartyg. Detta enligt ett tillägg till
säkerhetsreglerna Solas som fastställdes 2014 av den internationella sjöfartsorganisationen
IMO.
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För att fastställa VGM kan två vägningsmetoder användas:
1) Hela containern vägs som en enhet.
2) Alla delvikter för lasten, lastsäkringsutrustning och tomcontainern viktbestäms separat
och anges som en vikt. För att kunna använda denna metod krävs att transportköparen
tillämpar en process i ett kvalitetslednings-system eller inför en separat certifierad
process för vägningen.
Hela remissen med förslagen har redan skickats ut till alla medlemmar. Den viktigaste nya
informationen som kom fram i remissen var att Transportstyrelsen kommer att tillåta att de
vågar som ska användas för att fastställa VGM enligt metod 1 får ha en noggrannhet på minst
minus/plus ett ton fram till 1 juli 2017.
Det återstår dock en del frågetecken som behöver rätas ut, bland annat skickade
Transportstyrelsen med ett formulär för ifyllande av VGM som känns helt otidsenligt och
verklighetsfrämmande. VGM måste kunna rapporteras elektroniskt rakt in i systemen, annars
blir det ohanterligt. Detta är också enligt SOLAS tillräckligt.
Inför den första juli finns det nu de som tror att det här kommer att bli väldigt rörigt, och
den 13 juni kommer vi därför att ordna ett informationsmöte i Göteborg med Johan Troive
som ansvarar för regelarbetet kring VGM på Transportstyrelsen.
Vid ett möte med Ecasba förra veckan där detta naturligtvis diskuterades framkom dock att
IMO sagt att containrar i transit ska få en tre månaders övergångsperiod, vilket betyder att
burkar som lastas före 1 juli inte berörs, även om de omlastas efter 1 juli. Det framkom också
på Ecasbamötet att det finns en stor oro i Kina över att det där ännu inte finns några som helst
regler i gång för att leva upp till de nya reglerna.
I Europa verkar däremot de flesta ganska väl förberedda nu och i England har till exempel
hamnarna tagit beslut på att alla containrar kommer att vägas oavsett om de redan har ett
VGM eller ej. Det skulle helt enkelt bli för rörigt att separera dem och kostnaden lär enligt
uppgift stanna vid ett pund per container.
För er som vill veta hur effekterna kan slå i Sverige citeras här delar av Transportstyrelsens
konsekvensanalys:
Metod 1
Metod 1 innebär att den packade containern vägs som en enhet. Sannolikt kommer sådan vägning i de
flesta fall att utföras i hamnen med hanteringsutrustning utrustad med vägningsutrustning. Det bedöms
att hälften av exportcontainrarna d.v.s. ca 367 000 st/år (statistik för 2014), kommer att vägas i
hamnterminalerna. I det fall vägningen inte utförs vid den ordinarie hanteringen i hamnen har
Transportstyrelsen inte möjlighet att uppskatta tidsåtgången, eftersom transportköparna är fria att välja
när i transportkedjan vägningen ska utföras, utifrån dess specifika förutsättningar, och det således kan se
väldigt olika ut från företag till företag.
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Vid kontakt med transportbranschen har uppgift på uppskattad tidsåtgång för vägning med metod 1 inte
kunnat erhållas. Det nya vägningskravet medför inte något ansvar för hamnterminalerna.
Däremot kan vissa hamnar, som en affärsidé, vilja erbjuda tjänsten containervägning till de
transportköpare som behöver få en verifierad bruttovikt inför ombordlastning av containrar. Hamnen styr
dock själv över ett sådant upplägg, inklusive hur mycket tid som läggs på sådan verksamhet. Tidsåtgång
för dokumentering i lastinformationen av verifierad bruttovikt för varje container bedöms vara marginell
beroende på att detta bör kunna ske automatiskt genom att komplettera befintlig vägningsutrustning med
en kringutrustning som kommunicerar och dokumenterar vägd vikt och containernummer elektroniskt
till rederiet. Initialt kommer det dock troligen att ta viss tid beroende på inslag av manuell registrering.
Den manuella registreringen av verifierade bruttovikter bedöms av Transportstyrelsen kunna pågå under
en övergångstid på cirka ett år.
För att illustrera mängden tid har Transportsportstyrelsen som ett exempel räknat på att om varje
manuell registrering skulle ta 1 minut per container och hälften av alla exportcontainrar (367 000 st)
genomgår processen, dvs. ca 7 000 st/vecka, då åtgår 116 tim/vecka för registrering. Fördelat på 3 000
transportköpare motsvarar detta cirka 2,5 minuter per vecka per transportköpare och container.
Metod 2
Metoden innebär att respektive kolli viktbestäms och stuvas i en container. Totalvikten erhålls genom att
summera vikter av ingående kollin, förpackningsmaterial, lastsäkringsutrustning och containerns
egenvikt. Metoden ska ingå som en process i företagets kvalitetsledningssystem och revideras
planmässigt. Tidsåtgången för framtagande och införande av en sådan process i ett företags befintliga
kvalitetsledningssystem uppskattas av Transportstyrelsen ta cirka 30 arbetsdagar. Erhållande av delvikter
tar olika lång tid beroende på om egen vägning eller avläsning av viktuppgift tillämpas. Det tillåts att en
databas som omfattas av ett kvalitetsledningssystem och som genomgår regelbunden revision får nyttjas
som informationskälla för viktuppgifter. Förpackningsutrustning och material för lastsäkring kan vägas
eller viktuppgift inhämtas från tillverkare eller en databas som omfattas av ett kvalitetsledningssystem.
Själva containerns vikt finns angiven på utsidan av containern, och kan avläsas eller läggas in i en
databas. Det innebär att egen vägning inte alltid görs inför varje containerstuvning och att det även kan
bli fråga om blandade tekniker för att redovisa alla ingående delvikter.
Det har inte varit möjligt för Transportstyrelsen att kunna beräkna tidsåtgången för tillämpning av metod
2, eftersom det finns många sätt att tillämpa metod 2 och vi vet ännu inte vilka lösningar som företagen
kommer att välja att införa. Inte heller de kontakter som Transportstyrelsen har haft med branschen har
resulterat i några uppskattningar av tidsåtgången för denna metod.
Mer om de nya reglerna:
De svenska reglerna gäller alla svenska fartyg och alla containrar, i svensk hamn, som avses att lastas på
fartyg (oavsett flagga) för internationell transport. Reglerna gäller inte containrar på chassi eller trailer
som körs på och av ett ro-ro-fartyg på kort internationell resa (se SOLAS III/3).
De svenska reglerna gäller alla containrar som packats klart i Sverige. Reglerna för VGM av en
container följer alltid landet där packningen blivit slutförd. VGM ska vara fastställd och signerad av
transportköparen (shipper) eller hans auktoriserade ombud. VGM kan skilja sig från aktuellt värde för en
containervikt i lastinformationen beroende på att VGM kan fastställas på endast två sätt.
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Hygroskopisk last, t.ex. trävaror, kan ändra vikt beroende på fuktinnehåll. Uppgift om tänkbar
viktavvikelse för sådan last kan anges som tilläggsinformation i fritext i lastinformationen. Oavsett
eventuell tilläggsinformation ska ett VGM anges. Transportköparen eller hans auktoriserade ombud ska
informera befälhavaren eller hans representant och hamnterminalen om VGM för varje container.
En container får inte lastas ombord på fartyget innan befälhavaren och hamnterminalen erhållit
containerns VGM. Som generell regel är det transportköparens ansvar att fastställa VGM för containern
men hamnterminalen kan eventuellt erbjuda sådan tjänst enligt metod 1 nedan. Det är inte befälhavarens
eller hamnterminalens ansvar att verifiera VGM.
När VGM är angivet i lastinformationen ska aktörerna i transportkedjan anta att uppgiften är korrekt.
Befälhavaren ska dock före lastning på olika sätt försäkra sig om att transportköparens viktsuppgift är
tillförlitlig. Rederier och hamnterminaler kan bestämma om tidpunkt då de senast behöver information
om VGM.
I praktiken beror det på lokala omständigheter när och hur transportköparen behöver informera om
VGM; vilken tidpunkt som gäller innan containerns ankomst till hamnen och/eller lastning på fartyget.
Det är därför viktigt att kontakter upprättas mellan olika aktörer i transportkedjan med avsikt att etablera
rutiner, kommunikationssätt, deadlines, etc.
Regelverket kommer sannolikt att innehålla en övergångsbestämmelse om att det från och med 1 juli
2016 och ett år framåt är möjligt att använda vägningsutrustning som inte uppfyller kraven för metod 1.
Det ska dock kunna säkerställas en VGM på ± ett ton från aktuell vikt.
Avsikten med övergångsbestämmelsen är att ge transportkedjan en omställelsetid.
Att tänka på kring metod 1 – Hela containern vägs
Möjligheten för transportköparen eller hans auktoriserade ombud att inte utföra vägningen beror givetvis
främst på om tjänsten kan erbjudas av tredje part. De inblandade parterna måste kommunicera i ärendet
och enas om ett beslut. I praktiken beror det därför på lokala omständigheter om när och hur
transportköparen eller hans auktoriserade ombud rapporterar VGM innan containerns ankomst till
hamnen och/eller lastning på fartyget.
Metod 2 - Beräkning av bruttovikten enligt en certifierad metod
Vid bestämning av VGM enligt metod 2 ställs krav på vägningsprocessen. Transportköparen (shipper)
eller hans auktoriserade ombud kan beräkna VGM baserat på innehållet i en packad container enligt
beskrivning av utförandet nedan. En nödvändig förutsättning för tillämpning av metod 2 är att
vägningsprocessen är beskriven i ett kvalitetsledningssystem eller i en separat certifierad process. Ett
kvalitetsledningssystem är ett dokumenterat system enligt en fastställd struktur som revideras vad gäller
efterlevnad och effektivitet. Strukturen kan till exempel bestå av ”SS/EN ISO 9001:2015:
Ledningssystem för kvalitet - Krav”, kombinerad med ”SS/EN ISO 19011:2012: Vägledning för revision
av ledningssystem”.
Transportstyrelsen rekommenderar att kvalitetsledningssystemet i sin helhet eller endast processen för
vägningen är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Transportstyrelsen utför ingen certifiering
av vägningsmetod.
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Beräkning av VGM görs genom följande fem steg:
Steg 1: Vikterna av de enskilda dellasterna summeras. Viktsuppgifterna hämtas från egen vägning eller
från tillförlitlig information från leverantören av dellasten. Viktsuppgift för bulkvaror kan härstamma
från en tillförlitlig fyllningsutrustning hos tillverkaren.
Steg 2: Vikten av förpackningar summeras. Viktsuppgifterna hämtas från egen vägning eller från
transportköparens eller tillverkarens informationssystem.
Steg 3: Vikten av lastpallar och lastsäkringsutrustning summeras. Viktsuppgifterna hämtas från egen
vägning eller från transportköparens eller tillverkarens informationssystem.
Steg 4: Containerns egenvikt enligt märkskylten.
Steg 5: Steg 1–4 summeras.
Att vara uppmärksam på:
Avvikelser i vikt kan uppstå för t.ex. lastpallar och förstängningsmaterial på grund av variationer i
fuktinnehåll. Aktuell egenvikt av en tomcontainer kan variera på grund av reparationer och fuktinnehåll,
etc. Sådana avvikelser i vikt ska tas hänsyn till i transportköparens kvalitetsledningssystem eller den
separata vägningsprocessen. Det är möjligt att använda sig av kvalificerade medelvärden i
viktsuppgifterna. Beräknad VGM måste vara så korrekt som möjligt. Om beräknad VGM avviker från
aktuell vikt av containern kan den avvisas från transportkedjan. Betydande avvikelser i viktuppgifterna
kan leda till rättsliga påföljder som bör regleras i avtal mellan berörda parter.
Kansliet sammanställer nu synpunkter från Containerrådets två VGM-experter och de
synpunkter som kommit in från medlemskåren för att senast den 9 juni lämna in föreningens
synpunkter på remissförslaget.

KUSTBEVAKNINGEN FÖRTYDLIGAR INFORMATIONEN
Det är många medlemmar som hört av sig då de uppfattat Kustbevakningens anslutning till
Maritime Single Window som krångligt och omständligt. Även Kustbevakningen har märkt av
att inte allt fungerat perfekt och vi publicerar här ett förtydligande om vad som gäller angående
Kustbevakningen och MSW:
Efter ett par veckors arbete med den nya MSW-reportalen så har vi sett ett behov av att förtydliga vilken
information som är obligatorisk att skicka in till Kustbevakningen.
Nedan har vi listat vad som gäller för de olika anmälningstyperna. Vi kommer att uppdatera vår hemsida
med denna information och där kommer det även att finnas text på engelska.

Då vi nu har börjat behandla anmälningar via MSW har vi upptäckt några brister som vi väldigt ofta
behöver begära in kompletteringar på samt några vanliga missförstånd som vi vill förtydliga och
reda ut:




Kustbevakningen och Sjöfartsverket är två helt olika myndigheter och är endast samverkande.
Det är Sjöfartsverket som är systemägare till Single Window och vi på Kustbevakningen jobbar inte
själva i systemet utan får bara genererad information därifrån, varför vi inte heller kan redigera den
information som registreras av näringen i MSW.
De obligatoriska uppgifter som oftast missas i anmälan och vi behöver ringa om är:
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o
o
o
o
o

Utfärdare av och giltighetsdatum för ISSC (säkerhetscertifikatet)
Typ av ID och ID-nummer för besättningen (pass- eller sjömansboksnummer)
Av- och påmönstrare
Saneringsintyg
Var säker på att hamnkoden är korrekt (enligt ett UN/LOCODE-register) när hamnar
registreras, annars blir inte hamnen giltig. Ett UN/LOCODE-register finns t. ex. på UNECEs
hemsida: http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.html

ISPS – Sjöfartsskydd
ISPS står för International Ship & Port facility Security code. Regelverket innebär ett krav på att fartyg med
en bruttodräktighet över 500 ton som avser att anlöpa svensk hamn ska lämna information gällande
sjöfartsskydd.
Vad behöver näringen lämna för uppgifter till Kustbevakningen?
 Nuvarande skyddsnivå (1, 2 eller 3)


Hamnanläggningskod (ex. SEGOT-0094)



Giltigt ISSC-dokument
o Giltigt till (ex. 2018-08-18)
o Typ av utfärdare (myndighet; GVT eller organisation; RSO)
o Utfärdat av (ex. myndighet; Transportstyrelsen, ex. organisation; DNV-GL, RINA,
BV, ABS etc.)



Lista över de 10 senaste hamnanlöpen
o Skyddsnivå för dessa hamnar
o Hamnanläggningskod



Kort beskrivning av fartygets last

Schengen – Gränskontroll
Fartyg som kommer från utrikes ort och ska anlöpa svensk hamn har en skyldighet att lämna uppgifter om
personerna ombord. Fartyg som går inrikes har endast skyldighet att lämna Schengenanmälan om ett
besättningsbyte planeras. Även då besättningsbyte ska ske på redden måste näringen lämna uppgifter om
detta (hamn skrivs då som SE888 i MSW).
Vad behöver näringen lämna för uppgifter till Kustbevakningen?
 Besättningslista
o Fullständigt namn (Förnamn och efternamn)
o Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
o Pass- eller sjömansboksnummer
o Nationalitet (ex. Sweden, Sverige, SWE eller SE)

Om det är aktuellt:

 Passagerare
o Samma uppgifter som för besättningen samt hamn för ombord- och ilandstigning.
 Fripassagerare
o Finns det fripassagerare ombord ska befälhavaren utan dröjsmål anmäla detta.
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Vid besättningsbyte:
 Av- och påmönstring
o Samma uppgifter som för besättningen samt hamn för ombord- och ilandstigning.
Uppgifterna ska lämnas så snart det är känt vem som ska mönstra på eller av.

Saneringsintyg (SAN)
Skyldigheten att uppvisa saneringsintyg regleras av staten och ingår i lagen om skydd mot
internationellt hot. Fartyg som har last eller proviant att förtulla är skyldiga att lämna in uppgift om
giltigt saneringsintyg.

Vad behöver näringen lämna för uppgifter till Kustbevakningen?
 Saneringsintyg
o Dokumentnummer
o Utfärdat av
o Giltigt till

ÅRSMÖTE MED FOTBOLLSGLANS
Det blev som vanligt ett alldeles strålande årsmöte, om än under paraplyer den första
timmen. Himlens portar öppnade sig under den korta promenad som behövdes från
hotellet till rådhuset där vice borgmästare Lena Bjerne välkomnade oss till Helsingborg.
Innan årsmötet bussades vi sedan runt Helsingborg i gamla 50-tals bussar med en
chaufför som verkade vara från samma tidsepok. Inte minst besöket på Olympia
imponerade då vi välkomnades av följande storbildsskärm:

Själva årsmötet behandlade för första gången på många år flera frågor som medlemmar
bett oss ta upp. Fonasba diskuterades bland annat i termer av kostnader och nytta.
Kansliet redogjorde att den genomsnittliga kostnaden för medlemskap och deltagande i
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alla resor i möten med Fonasba och Ecasba inkl styrelsemöten, har kostat föreningen ca
80 000 kr årligen.
Styrelsen kunde redogöra för att de redan tidigare sett över medlemskapet, men då inte
funnit någon anledning att lämna vårt internationella engagemang. Styrelsen lovade dock
att åter se över frågan och komma med någon form av rapport till nästa årsmöte.
Även stadgarna diskuterades och styrelsen lovade att se över dem under året och lämna
ett eventuellt ändringsförslag. Frågeställningen gäller främst representationen i styrelsen,
(är dagens kretsindelning där varje krets har två platser i styrelsen optimal?) och kraven
för medlemskap (är dagens kriterier anpassade till dagens verklighet?).
En fråga gällde också tullens ändrade regler och den frågan lämnades med varm hand
över till föreningens tullgrupp.
Dagens avslutades traditionsenligt med god middag och underhållning, den här gången på
Sofiero Slott. Det blev en väldigt trevlig kväll!

Vänstra bilden: Fredrik Swenson, Kristofer Åsare, Katarina Melby, Carl-Göran Petersson och Gabriel innan middagen.

TRE NYA I STYRELSEN
Eftersom Lars Rexius lämnat skeppsmäklarbranschen och Fredrik Hansell och Hans-Inge
Lidén föll för åldersstrecket (max sex år i styrelsen) behövde vi tre nya i styrelsen. De tre
blev:
Claes Eriksson 37 år, och sedan 2009 platschef på Shorelink i Skelleftehamn. Han sitter
även i styrelsen för Norrlands Skeppsmäklareförening. Representerar norra kretsen.
Gustav Bergman 37 år, och sedan 2007 vd och ägare av Bröderna Höglund i Kalmar där
han har arbetat sedan 1999. Representerar södra kretsen.
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Fredrik Hermansson är 49 år och har varit vd för Greencarrier Liner Agency Sweden i
Göteborg sedan 2005. Representerar västra kretsen.
Till ny revisor, efter Erik Almqvist, valdes Dag Paulsson och ny i valberedningen blev Owe
Heincke och Joachim Pyk efter Göran Wramfelt och Lennart Bengtsson.

På grund av olika skäl (mest flygproblem) blev det manfall vid avtackning och inval. Dessa avtackades i alla fall för lång och trogen
tjänst för föreningens bästa. Från vänster: Lennart Bengtsson, Hans-Inge Lidén, Göran Wramfelt och Erik Almqvist.

ERIK THÖRNBLOM - UNG SJÖFARTSENTREPRENÖR 2016
Det blev en riktigt optimistisk dag när Sjöfartens Entreprenörsdag arrangerades för tredje
gången med drygt 175 deltagare.
Carl-Johan Hagman, vd för Stena Line, fick äran att inledningstala och han spred både
optimism och framtidstro i en publik som bestod av både etablerat och kommande
branschfolk.
– I 30 år har vår bransch i tonkilometer ökat dubbelt så snabbt som BNP. Det är en fantastisk
framtidsbransch där vi integrerar jordklotet och skapar ett välstånd och en välståndsspridning
som vi historiskt inte någonsin sett tidigare.
Alla de andra talarna var också mycket framtidsinriktade och infrastrukturminister Anna
Johansson höll ett riktigt brandtal till sjöfartens fromma, även om hon inte på stående fot vill
utlova 250 miljoner för att fortsatt likställa trafikslagens vinterväghållning, det vill säga låta
isbrytningen gå via anslag.
Något av höjdpunkten under den här dagen blev dock korandet av Ung Sjöfartsentreprenör
2016 som förärades Erik Törnblom.
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Pristagaren Erik Törnblom flankerad av fr v: Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening; Eric Hjalmarsson Thor
Shipping; Carl-Johan Hagman, Stena; David Kristensson, NOS, infrastrukturminister Anna Johansson; Jonas Backman,
Sirius och Lars Höglund, Furetank.

Erik Törnblom intervjuades efteråt av Sjöfartstidningen där han förklarade det vinnande
affärskonceptet Cargoplanner:

– Om man ska skicka gods i containers och det är stor volym på godset kan det vara svårt
att ge en bra estimering över hur många containers som egentligen går åt och vilken typ
av containers som behövs. Idag sitter folk med papper och penna och ritar och spenderar
allt från några timmar till några dagar, beroende på hur stor lista det är. Cargoplanner är
en webbaserad mjukvara där man helt enkelt matar in storlek på gods och får ut en
stuvningsplan över hur många och vilken typ av container som behövs. Dessutom är det
oftast optimerat så att man minimerar antalet lastbärare, vilket sparar pengar och det är
bra för miljön. En av de största miljöbovarna är all luft som åker omkring bara i containers
och trailers.
Utöver prissumman på 50 000 kr, som Erik ska använda till att omvandla sitt enskilda
bolag till ett aktiebolag, får han även en middag tillsammans med alla fem jurymedlemmar
som utsett honom och finansierat prissumman. Dessutom kommer de senare i höst att
bjuda honom på varsitt längre uppföljande lunchsamtal.
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Robert Vajda och Roberto Parada samt Victor Lundberg och Johan Andersson
uppmärksammades också såsom finalister för sina idéer kring dimbarriärer för att förhindra
brand i maskinrum respektive livvästslådor som öppnas automatiskt vid kontakt med
vatten. De får ett längre lunchmöte med Harry Robertsson, teknisk direktör på Stena och
med Peter Jodin, säkerhetsansvarig på Wallenius Marine.

TVÅ NYA MEDLEMMAR I MAJ
I maj har vi fått två nya medlemmar All in Shipping Sweden AB och UASAC Sweden AB.
All in Shipping Sweden AB
Oceangatan 3
252 25 Helsingborg
Telefon: 042 13 13 15
Kontaktperson: Mats Wieden

mats@allinshipping.se
www.allinshipping.se
All in Shipping är ett enmansföretag, verksamt inom spedition och fartygsagentur.

UASAC Sweden AB
Box 2119 (Föreningsgatan 21)
403 12 Göteborg
Telefon: 031 778 22 50
Kontaktperson: Kristoffer Hellstrand
kristoffer.hellstrand@uasc.net
UASAC Sweden AB är linjeagenter för UASC (United Arab Shipping Company) och
grundades 1976 av arabstaterna: Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia och Förenade
Arabemiraten.
Från att i början varit ett nischat rederi med fokus på Mellanöstern har UASC på senare år
breddat sig och blivit ett globalt rederi.
På Göteborgskontoret arbetar 8 personer med att skeppa både standardcontainrar och
specialutrustning till alla världens hörn.
Välkomna till Sveriges Skeppsmäklareförening, säger vi till UASAC Sweden AB och All in
Shipping Sweden AB!
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KALENDARIUM
Juli
3 – 10
4–7

Almedalsveckan i Visby med ca 3 500 programpunkter
Sjöfartsnäringen samlas i Maritima Mötesplatsen Mer info.

4
4
5
6
7

Gemensamt tema: Konkurrensneutrala trafikavgifter
Gemensamt Maritimt Mingel på kvällen
Gemensamt tema: Kryssning, färjor och besöksnäring
Gemensamt tema: Handel och samhällets försörjning
Gemensamt tema: Sjöfartens miljöpåverkan

Augusti
18 – 19
25

Nordiskt Skeppsmäklarmöte, Göteborg
Styrelsemöte, Göteborg

Oktober
4–5
17 – 22

Kurs: Befraktning i praktiken, Göteborg
FONASBA: Styrelsemöte samt internationell konferens, London

November
24
25

Höstmöte och Shipbrokers´ Dinner, Göteborg
Styrelsemöte, Göteborg
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